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TEATR U STÓP ALP I APENINÓW 

Nasi widzowie bodaj po raz pierwszy mają okazję zetknąć się z 

współczesną sztuką włoską . Nicolo Manzari (ur. 1909 r.) należy do grupy 

tych włoskich dramaturgów, którzy poświęcili się lżejszemu gatunkowi 

twórczości: komedii. Razem z takimi, jak Gherardi, Viola, De Stefani, 

Tieri, Meano i inni dostarc za włoskim widzom wiele chwil dobrej roz

r ywki. Jego komedie nie są jednak pustym żartem. Wychwytuje zawsze 

jak najbardziej aktualne problemy, bynajmniej nie najbłahsze i ukazuje 

je w równie pasjonujący, co zatawny sposób. Być może, że u źródeł 

wszechstronnych zainteresowań autora leży jego przeszłość zawodowa: 

na jpierw adwokat, potem dziennikarz, dopiero w 1938 r. zadebiutował 

jako dramaturg, zdobywając od razu duże powodzenie. 

Wśród wielu t ematów interesuje Manzariego aktualny obecnie na całym 

świecie impas, w jakim znalazła się dzisiejsza młodzież i... rodzice. Rap

towny skok w trybie życia, w rozwoju nauki, techniki i cywilizacji, skok 

w cał<lkształcie mentalności człowieka stworzył większe niż kiedykol

wiek różnice pomiędzy pokoleniem rodziców i pokoleniem ich dzieci. 

Przestarzałe metody pedagogiczne muszą więc ulec radykalnej zmianie 

i nic da się na siłę wtłaczać dzisiejszą mł<ldzież w te kanony wycho

wawcze, w jakich kiedyś my byliśmy wychowywani. Jeżeli się weźmie 

pod uwagę fakt, że OW<l „kiedyś'', to wcale nie było tak bardzo dawno, 

wówczas zrozumiemy, ile kł::lpotów i trudności nastręcza rodzicom na

ginanie się do nowych prądów i odnajdywanie w sobie trafnych metod 

pedagogicznych. Zmienione warunki życia narzucają odmienne pojęcia 

moralności i wymagają cdrniennych środków na jej kształtowanie 

w młodocianych gł<lwach. 

Problem ten -inrteresuje olbrzymią ilość pisarzy, a ·jeśli chodzi o r.oda

ków Manzarieg<l, parających się tak, jak on pisaniem dramatów, to 

duży rozgłos osiągnęły następujące ,,sztuki: „Młodzi jedzą ;kwiaty" Bassa

ny, „Dziewczęta zniszczone w przedwi-0śniu życia" Callegardego i „Proces 

wytoczony niewinnym" Tenrona. Oczywiście poza komedią współczesny 

dramat włoski ma poważne osiągnięcia. Powojenny dramat rozkwitł 

u stóp Alp i Apeninów bogaciej i szerzej, niż w latach przedwojennych. 

Mimo, że nikt nie osiągnął popularnośd i sławy tej miary, oo Luigi Pi

randello (1867 - 1936), to w ciągu ostatnich piętnastu lat wł-oska dra

maturgia dostarczyła Europie wiele świetnych sztuk, kitóre wyszły spod 

pióra co najmniej kilku bardzo dobrych pisarzy. Po dwóch jedynych 

gwiazdach międzywojennych wł<lskiej literatury scenicznej - po Gab

rielu D'Annunzio i Luigim Pirandello - zaledwie w kilka lat po klęsce 

faszyzmu zabłysnęło od razu parę ciekawych nazwisk; przede wszystkim 

należy tu wymienić głośnego już dzisiaj Ugo Bettieg·o, autora znakomi

tego „Trądu w pałacu sprawiedliwości" (sz,tuka w ubiegłym roku na

dawana przez warszawską telewizję, wsławiona świetną kreacją aktor

ską Gustawa Hol-oubka), Diego Fabbriego, Silvio Giovaninettiego oraz 

najbardziej chyba u nas znanego Eduairda De FiUppo. Ten ostatni świet

nie się czuje zarówno w atmosferze dramatu serio, jak i komedii. Osnową 



Scena aktu II. 

wszystkich jego sz.tuk są aktualne ppoblemy społeczne, a ich bohatero

wie - to ludzie biedni, ciężko walczący o byt. („Neapol, miasto milione

rów", „Filomena Marturano" i in.) Ci ludzie, na których należy opierać 

nadzieje w walce z przesądami i siłami, hamującymi postęp ekono

miczny i społeczny Włoch. De Fi1ippo pisze zawsze w dialekcie neapo

litańskim, w tym samym dialekcie ·rów.nież gra (jako aktor) i... reżyseruje. 

Przy okazji dodajmy, że i ci najleps,i i ci mniej znani dramaturgowie 

włoscy nie mogą oczekiwać zbyt licznych realizacji swych dzieł na 

scenach kra}owych. Teatralne życie ogranicza się obecnie we Włoszech 

głównie do Rzymu i Mediolanu. Deficyt teatrów powiększa się z roku 

na rok, a sytuacji nie ratuje ani minimalna pomoc państwowa, ani tym 

bardziej podwyższenie cen biletów, bo jeszcze radykalniej odsuwa ma

sową publiczność od teatru. Nasze narzekania na „kryzys teatru" w Pol

sce wydają się wręcz bliżnierstwem w porównaniu z sytuacją teatrów 

we Włoszech (i w więkiszości krnjów zachodnich). Przeciętny włoski 

obywatel nie uwierzyłby nawet, gdyby mu powiedztieć, że u nas, w 28-

milionowym kraju istnieje ok. 80 dotowanych przez państwo scen tea

tralnych, przy czym większ.ość z nich ma stałą, unormowaną siatkę ob-

jazdów, docierając do małych miast i miasteczek. Tymczasem we 

Włoszech, które zajmowały zawsze jedno z czoł,owych miejsc w h'.'5torii 

światowego teatru, które mają dziś 47 milionów ludności, - istnfaje 

zaledwie parę ośrodków teatralnych. Większość aktorów nadaremnie 

oczekuje zaangażowania, tylko nieliczni korzystają z dorywczej pracy 
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w filmie, a dramaturgowie wtedy dopiero mogą żyć z pióra, gdy sztukom 

ich nadadzą rozgłos sceny zagraniczne. 

.w tej ciężkiej sytuacji autorzy szukają ratunku w kolektywnej obronie 

swych praw. Np. grupa pisarzy scenicznych, do której należy również 

Nicolo Manzari, zawiązała tzw. „Instytut Dramatu Włoskiiego", który 

przy pomocy mecenasów włoskiej sztuki popiera i organizuj e wysta

wianie w kraju sztuk rodzimych oraz zwalcza zagraniczną konkurencję. 

Niezależnie od tego autorzy ci starają się zdobyć dla siebie sceny zagra

niczne, co właśnie Manzariemu nieżle się udaje. J ego „Partia we czworo" 

wystawiana była w Hiszpanii, Niemczech, Austriii, Belgii, Holandii, 

Szwajcarii, Szwecji, Argentynie, Brazylii , DanH, Portugalii, Grecji i Tur

cji! Inne jego komedie zdobywszy sobie najpierw powodzenie w Paryżu 

przeszły na wszystkie prawie większe sceny europejskie, a nawet zostały 

przerobione na scenariusze filmowe. 

W 12 dotychczasowych komediach Manzariego występowali najsław

niejsi aktorzy wł-Oscy, a i:::h prapremier y odbywały się zwykle w „Teatro 

della Arti" w Rzymie. „I nostri cari bambini" („Nasze kochane dziatki") 

także na tej scenie ujrzały po raz pierwszy (20. XI. 1956 r.) światło 

ramp i zdążyły już przewędrować prawie przez całą Europę. 

Niezmęczone tą długą drogą zawędrowały aż do naszego Opola nie 

sądzimy, aby Grazia i Riri nie znależli wśród opolskich równieśników 

swoich - jeśli nie sobotwórów, to przynajmniej - duchowych krewnia

ków. 



Podobno - „Co kraj, to obyczaj". W tym wypadku jednak przysłowie 

nie całkiem jest aktualne: i we Włoszech i w iPols<:e wiele trosk i nie

spodzianek przygotowują nam „nasze kochane dziatki". Popatrzmy na 

te kłopoty z takim samym żaxtobliwym przymrużeniem oka, na jakie 

pozwolił sobie Nicolo Manzari. -
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